CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 15 (Clot i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 13 de gener de 2022, al Local Social del Clot.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Ateneu Popular de Ponent; Associació de Dones del Clot; Grup municipal PSC; Serveis Socials;
Associació “Watani para la Libertad y la Justícia”; Associació Contra el Càncer; AV Clot; Unitat
Pastoral Pilar-Magdalena; Associació Nostàlgia Lleida; Escola Sant Josep de Calassanç;
Comunitat de Propietaris Alfred Perenya, 63; i Comunitat Musulmana Imam Malik.
Persones acreditades:
Pepa Bosch; Carmina Pardo; Teresa Ribes; Carme Valls; Cristina Morón; Teresa Farré; Mourad
El Boudouhi; Rosa Solís; Magdalena Torrent; José Ramon Barajas; Imma Visus; Josep Albella;
Montserrat Salvatella; Montserrat Canals; Carles Sanmartin; Gemma Naranjo; Ignasi Portet;
Irache Mena; Mohammed Arjam; Elisabet Puigfel; Manel Rodríguez; Zakaria Sorouri; Ma
Ángeles Grau; Olga Ulla; Begoña Pardo; Carlos Coral; Maria Teresa Rogés; Marta Serra; Krimo
Tahrat; Amparo Cuadros; Jordi Camins; Pepa Sangenís; Lourdes Ballarín; Alba Albert; Joaquin
Lara; i Souad Zitouni.
Per l’administració municipal:
Sandra Castro, regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes; i Pilar Nadal, tècnica
municipal de l’àmbit de Drets Civils; i per la Secretaria Tècnica dels Consells de Zona: Glòria
Vicens, Francesc Mòdol, i Sogues Sendra.
Després de donar la benvinguda a les persones presents, i d’excusar l’assistència de la regidora
de zona, Marta Gispert, la regidora Sandra Castro inicia la reunió desenvolupant una ponència
en què parla: 1- sobre el dret de la llibertat de consciència i religió, i la diversitat religiosa a
Lleida; i 2- sobre la normativa que regula l’obertura d’espais de culte.
Com a suport conceptual a la seua intervenció, la regidora de d’Educació, Cooperació, Drets
Civils i Feminismes es connecta a l’enllaç https://www.paeria.cat/tradicions/ca/ .
A continuació, la regidora Castro presenta i cedeix l’ús de la paraula a en Mohamed Arjam,
president de la Comunitat Musulmana Imam Malik, qui és la persona que està al capdavant de
la comunitat que promou la creació d’un centre de culte al carrer Alfred Perenya número 63.
Mohamed Arjam exposa com volen que funcioni el centre de culte en fase de creació i els
objectius de la seua comunitat religiosa. Arjam deixa molt clar que no serà una mesquita, sinó
un oratori, i es compromet perquè les activitats que s’hi realitzin es facin de manera
transparent al barri, i respectant sempre l’aforament permès, per la qual cosa avança que
activitats de més gran format, com les relacionades amb el Ramadà, no es faran en aquell
local.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Mourad el Boudouhi, Associació Watani para la Libertad y la Justicia. Valora positivament la
informació que s’ha donat quant a la normativa municipal que afecta els llocs de culte i
reclama que l’ajuntament faci la reserva d’un espai per a usos religiosos de gran format;
Boudouhi posa com a exemple de possibles ubicacions l’antiga comissaria de policia del carrer
de Sant Martí, o el lloc de l’actual estació d’autobusos, quan quedi alliberat.
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Manel Rodríguez, Associació de Veïns el Clot i confluències. Desprès d’haver escoltat les
explicacions del president de la Comunitat Musulmana Imam Malik, manifesta estar d’acord
en l’existència de l’oratori que es preveu obrir al barri.
Jordi Camins Palau, veí. Demana que es verifiqui si la vorera d’on es vol obrir el centre de culte
té l’amplada reglamentària; i es queixa que no poden fer ús d’unes places d’aparcament que hi
ha davant l’esmentat centre de culte, perquè hi han ficat un gual.
Suad Zitouni, Associació Nostàlgia Lleida. Comenta que la convivència entre les religions mai
ha estat el problema, sinó que el problema és la convivència entre les persones; i afirma que
hem de saber conviure respectant-nos mútuament. Agraeix el fet que es faci un centre de
culte al barri.
Zakarias Sorouri, Associació Nostàlgia Lleida. Fa esment que el Clot es un barri intercultural i
agraeix que s’hagi obert aquest diàleg. A més parla de la importància que hi hagi una bona
convivència entre els veïns, per tal de fer un barri unit.
Carles Sanmartín, Unitat Pastoral Pilar-Magdalena. En nom de la comunitat cristiana dona la
benvinguda a la comunitat musulmana i els invita a participar al barri. Finalitza la seva
intervenció fent una reflexió sobre les diferent maneres en les quals es pot viure la diversitat,
aferrant-se a l’opció de viure-la com una possibilitat enriquidora.
Ramon Barajas, veí. Demana responsabilitat per a evitar enfrontaments i problemes.
Krimo Tahrat, secretari de la Comunitat Musulmana Imam Malik. Explica que per a preparar el
projecte de l’actual d’oratori han tingut en compte els aprenentatges d’altres experiències
anteriors; i agraeix que s’hagi realitzat aquesta reunió que servirà per a poder donar a conèixer
la seua comunitat i per a donar resposta a les inquietuds i dubtes que hi pugui haver.
Lourdes Ballarín, veïna. Expressa la riquesa i la diversitat cultural i religiosa que hi ha al barri, i
vol aclarir que les queixes sobre l’oratori van relacionades amb els temes logístics (no està clar
que la mida de la vorera complexi la normativa, falta d’aparcaments...) . En aquest darrer
sentit, afirma que les obres no complien la normativa vigent i que es van aturar esperant
l’aprovació de la nova ordenança.
Per acabar la seua intervenció, Ballarín lamenta la manca d’informació prèvia a la realització de
les obres de l’espai de culte, i qüestiona que l’equipament vagi a ser un petit oratori ja que
consta que serà el més gran de la ciutat, per tant, pregunta com es controlarà l’aforament
d’aquest.
Carlos Coral, president de la comunitat de propietaris d’Alfred Perenya, 63. Constata que els
veïns de la comunitat on s’està construint l’oratori hi està d’acord.
En resposta a temes relacionats amb el projecte de l’espai de culte, l’arquitecte que està
treballant en el projecte respon: 1- que l’ajuntament projecta que la vorera sigui de tres
metres a tot el carrer; i 2- que el gual de davant de l’oratori hi és per a complir la normativa de
l’ajuntament, la qual diu que dins del local hi han de poder aparcar cinc vehicles.
En referència a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, la
regidora, Sandra Castro, respon: 1- que el solar de l’antiga comissaria de policia del carrer de
Sant Martí està catalogat com a zona verda; 2- que les obres es van aturar perquè urbanisme
va considerar que les instal·lacions del centre de culte havien d’incorporar places
d’aparcament, i perquè calia recalcular l’aforament de l’oratori; 3- que la responsabilitat de
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controlar l’aforament recaurà en els responsables del centre de culte; i 4- que l’ajuntament
preveu la reserva de solars per a usos comunitaris i de serveis, en general, però que no ho fa
de manera específica per a espais de culte.
En termes conceptuals, la regidora Castro fa esment a la desinformació i a la “por a lo
desconegut” com a principals causes per les quals la gent reacciona negativament davant de
projectes com el de la posada en marxa d’un centre de culte; en aquest sentit, la regidora de
Drets Civils crida tothom a voler conèixer l’altri i a treballar per tombar barreres que dificultin
la bona convivència a la ciutat.
Quant el paper de l’ajuntament front la diversitat cultural i religiosa, Sandra Castro afirma que
la Paeria té el repte de gestionar que el dret a la presència de les diferents comunitats
religioses a l’espai públic es realitzi de manera ordenada i respectuosa; i que facilitarà
l’apropament i la interacció entre les comunitats religioses existents i la ciutadania de Lleida,
sempre des del respecte; i, en relació al paper d’algunes comunitats religioses, creu necessari
remarcar la seua contribució a la transmissió de valors socioculturals positius i per l’ajuda i
solidaritat vers les persones més necessitades.
Per acabar, la regidora de Drets Civils agraeix la presència a totes les persones assistents, i fa
explícit el desig que la informació que s’ha aportat en el decurs d’aquesta reunió hagi servit
per aclarir els dubtes existents quant a la construcció d’aquest nou espai de culte al barri.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dona per finalitzada la sessió extraordinària
del Consell de la Zona 15.
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Glòria Vicens / Francesc Mòdol
Lleida, 13 gener 2022
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